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Nádherné podzimní poča-

sí bylo kulisou při pořádání 

závěrečného podniku v bikro-

su BMX, který pořádal bílin-

ský oddíl terénních cyklistů. 

Na závěrečný závod Českého 

poháru se sjelo do Bíliny na 

vzorně připravenou bikroso-

vou trať rovných sto závodníků 

ze 14 oddílů včetně tzv. „továr-

V Bílině se jel Český pohár v bikrosu

ních jezdců“. Domácí oddíl se 

rovněž blýsknul novým elek-

tronickým startovacím zaříze-

ním, které splňuje nejpřísnější 

parametry evropských soutěží.

V deseti kategoriích si to 

chlapci, ale i děvčata „rozdali“ 

o poslední body seriálu 2007 

a ve většině třídách se oprav-

du rozhodovalo v posledním 

závodě. Tudíž nebyla nouze 

o urputné boje. Na to dopla-

til domácí jezdec v kateg. 13-

14 let Matěj Chalupný, který ve 

fi nálové jízdě předvedl „parád-

ní“ salto za první překážkou. 

Díky bohu se to obešlo bez vět-

šího zranění, a ani v celkovém 

pořadí si tento odvážný závod-

ník nepohoršil.

V kateg. 7-8 let se na druhém 

místě umístil Pavel Křivan, 

v kateg. 9-10 let si druhé mís-

to odnesla Babora Křivanová 

a v kateg. horská kola se také 

na druhém místě umístil Zde-

něk Chalupný.

Celkové medailové umístě-

ní za rok 2007 se z domácích 

jezdců nejlépe umístil v kateg. 
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Půjčky pro zaměstnance, 
důchodce, podnikatele

i ženy na MD

více info: 603 298 734,
 J. Kubištová,

budova Doly Bílina,
11. patro

www.profi real.cz

13-14 let na druhém místě 

Matěj Chalupný a v kateg. nad 

17 let patří třetí místo Michalu 

Minaříkovi.

Poděkování sponzorům:  Seve-

ročeské doly, a. s., Chomutov, 

ÚAMK ČR, Městský úřad Bílina, 

AVZO TSČ ČR, Suroviny Koželuh 

Bílina

Za oddíl bikrosu BMX
Zdeněk Chalupný

D�m d�tí a mládeže Bílina

St�eda 31.�íjna 2007
� sraz v 17 hodin p�ed DDM 

� s sebou si vezm�te masky, lampionky, hudební 
nástroje...

� pr�vod kon�í na nám�stí velkou diskotékou ,
kterou uvádí Vlasta Vébr. 
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Uvítali byste autobusovou linku na trase Bílina – Praha a zpět?

  Zeptali jsme se občanů našeho města...
Ptal se a fotografoval: JAN VRANÝ

Petr Štrébl
19 let, student:

 „Ano. Myslím si, 
že hodně cestují-
cích by uvítalo, kdy-
by do Prahy jezdila 
z bílinského auto-
busového nádraží 
přímá linka.  Osob-
ně do Prahy jezdím 
často, ale vlakem, 
což je s přestupy a to 
není příliš pohodl-
né cestování.“

Štěpánka Škutilová
15 let, studentka:

 „Ano. Autobu-
sovou linku z Bíli-
ny do Prahy  bych 
uvítala, a nejen já. 
Do hlavního měs-
ta jezdím celkem 
často a většinou se 
tam svezu autem 
s kamarády.  Je to 
mnohem pohodl-
nější, než hromad-
nou dopravou.“

Eliška Baumgartnerová
? let, důchodkyně:
 „Ne. Už se nikam 
moc nedostanu a do 
Prahy, už vůbec ne.  
Pokud jedu přece 
jen někam dál, tak 
s rodinou v auto-
mobilu. Myslím si, 
ale že by autobuso-
vou linku do Prahy 
využilo hodně míst-
ních lidí.“

Lukáš Linke
20 let, dělník:

 „Ne.  Autobu-
sem moc nejezdím, 
natož do Prahy. Na 
druhou stranu si ale 
myslím, že autobu-
sový spoj do Prahy 
by z Bíliny  využí-
valo mnoho cestují-
cích. Zvláště, pokud 
by cestou nemuse-
li nikde přesedat. 
Určitě by lidé měli 
možnost se do Pra-
hy dostat i přímým 
spojem.“

Karel Krotil
22 let, operátor:

„NE. Vlakem ani 
autobusem moc 
nejezdím. Když už 
se někam vydám, 
tak autem. Je to 
mnohem pohodl-
nější a navíc nejsem 
odkázán časově na 
jízdní řád. Osobně 
bych proto autobu-
sovou linku asi pří-
liš neužil.“

Veronika Rulfovás
18 let, studentka:

Ano. Myslím si, že by 
radnice mohla zří-
dit v Bílině autobu-
sovou linku do Pra-
hy a zpět.  Vadí mi 
přestupy. Do Prahy 
jezdím často ale vět-
šinou jedu autem 
nebo vlakem, což je 
mnohem pohodl-
nější. Kdyby auto-
bus jezdil rovnou 
bez přestupu, jezdi-
la bych s ním.“

Bílina - Na Městském úřadě 

v obřadní síni se konala 8. 10. 

2007 veřejná diskuse na téma 

Českoněmecké centrum v Bíli-

ně, kterou svolal radní Michal 

Mlej a člen kulturní a školské 

komise Jan Beneš.  Diskuse se 

zúčastnilo vedení města, rad-

ní, zastupitelé a Petr Mikšičí-

ček, člen občanského sdružení, 

který se zabývá pohraniční kul-

turou. Jak samotný program 

probíhal popsal radní Michal 

Mlej.

„Ke zřízení Českoněmec-
kého centra proběhla disku-
se, kde jsme se snažili odpově-
dět na všechny otázky týkají-
cí se tématu. Navrhujeme, aby 
se založila Obecně prospěšná 
společnost (OPS), která se bude 
pravděpodobně jmenovat Čes-
koněmecké centrum. OPS by si 
finance musela hledat sama, 
ať již na novou knihu o Bíli-
ně, kalendář, různé nekomerč-
ní kulturní akce a další. Samo-
zřejmě bude využívat dotač-
ní tituly. Příští rok, pokud se to 
stihne, máme v plánu uspořá-
dat Českoněmecký festival, kte-
rý by posloužil i jako workshop 
pro podnikatele. OPS by zatím 

měla vyvíjet činnost bez určení 
nemovitosti.“

Právě budova, kde by pří-

padné Českoněmecké cent-

rum sídlilo, vyvolala širokou 

diskusi. Jednalo se i o nevy-

užitou budovu Londonu. Pro-

ti tomu se postavili někte-

ří zastupitelé i starosta Josef 

Horáček.

„Osobně nejsem příznivec 
ani ne tak zřízení Českoně-
meckého centra, protože histo-
rie již pokročila a my jsme pří-
hraniční město, ale Londonu. 
London není v majetku města 
a my máme dost svých zařízení, 
kde by se dalo případné Česko-
německé centrum umístit. Jde 
hlavně o koupi objektu, zpra-
cování projekktové dokumen-
tace a následné údržby. Spíš 
jsem zastáncem toho, aby se 
centrum umístilo v budově, kde 
je Černý kůň. Po rekonstrukci 
by mohlo vzniknout jak muze-
um, tak např. kavárna s cuk-
rárnou, která Bílině a hlavně 
centru chybí. Bylo by to i strate-
gicky výhodné místo pro turis-
ty,“ vyjádřil se starosta.

Největší eso v rukávu má 

zatím Michal Mlej, který jed-

Českoněmecké centrum je zatím bez sídla,
o jeho zřízení rozhodne zastupitelstvo

Bankovní, nebankovní, podnikatelské.

Hypotéky, leasingy.

A nyní

NOVINKA NA TRHU!NOVINKA NA TRHU!
Nebankovní úvěry

Za bankovních podmínek!

Volejte 605 048 151.

ÚVĚRY PRO KAŽDÉHO!

nal v Drážďanech v Saské roz-

vojové bance o čerpání fi nanč-

ních prostředků právě na zří-

zení Českoněmeckého centra 

v Bílině. Výše dotace je znač-

ně vysoká a může pokrýt až 

85 % nákladů na samotné zří-

zení centra. Získat ji ale nebu-

de zřejmě tak jednoduché, jak 

se zpočátku zdálo.

„Trochu jsme byli zaskoče-
ni z podmínek, které si Sas-
ká rozvojová banka klade. 
Základem je úzká spoluprá-
ce s německou stranou. Dopo-
sud to bylo tak, že se uzavře-
lo partnerství, zažádalo se 
o dotaci a dokládal se pou-

ze doklad o spolupráci. Na 
základě této spolupráce dosta-
la např. hasičská jednotka 
z Dippoldiswalde nový hasič-
ský vůz. Nové podmínky jsou, 
ale takové, že se do projektu 
musí aktivně zapojit i druhá 
strana,“ prozradil radní pod-

mínky jak získat potřebnou 

finanční dotaci.

Na zasedání zastupitelstva 

1. listopadu by měl být před-

ložen kompletní návrh na zří-

zení Českoněmeckého centra 

jako OPS a postup pro získání 

dotačního titulu, tzn. jak zapo-

jit do projektu německou stra-

nu. (lal)

INZERCE
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Střípky 
z Bíliny

Česká pošta bude

stavět nový vjezd
V ulici mezi Wolkerovou 

a Želivského bude v následují-

cích dnech rušno. Česká pošta 

bude v těchto místech budovat 

vjezd pro svá vozidla.

Původní záměr dopravního 

odboru byl ten, že silnici rozší-

ří a vybudují se parkovací mís-

ta. Vzhledem k tomu, že by se 

zásadním způsobem zasáh-

lo do přilehlo parku, od toho 

záměru odbor dopravy upus-

til. Podle vedoucího doprav-

ního odboru Miroslava Jedlič-

ky se budou řešit přilehlé ulice 

Želivského a Wolkerova, kde by 

mohly vzniknout alespoň dvě 

parkovací místa. 

Kolik zbývá řidičských 

průkazů?
Opět se rozjíždí mediální 

kampaň, která má oslovit hlav-

ně ty řidiče, kteří si doposud 

nevyměnili staré řidičské prů-

kazy za nové. Jak je na tom Bíli-

na prozradil vedoucí dopravní-

ho odboru Miroslav Jedlička.

„Myslím, že v Bílině žád-
né velké problémy nevznik-
nou a kolaps nepředpokládá-
me. Vyměnit zbývá zhruba 300 
řidičských průkazů. V případě, 
že policie přistihne řidiče, který 
nebude mít od 1. 1. 2008 plat-
ný doklad, riskuje pokutu. Bíli-
na patří k těm vzornějším měs-
tům. V jiných obcích nebo měs-
tech zbývá vyměnit  tisíce ŘP.“

Kruhové objezdy
Stále se tvořící fronty u sema-

forů, nespokojení řidiči i chod-

ci. Každodenní obrázek na sil-

nici 1/13. V příštím roce by se 

tato situace měla zlepšit.

„Plánované kruhové objez-
dy jsou ve fázi, kdy probíhá 
tvorba projektové dokumen-
tace. Na poslední schůzce, kte-
rá proběhla na Ředitelství sil-
nic a dálnic, se již projednala 
konkrétní podoba kruhových 
křižovatek u Lidlu a Břežánské. 
Předpokládám, že do měsíce by 
mohl projektant zažádat Kraj-
ský úřad o stavební povolení,“ 

sdělil vedoucí odboru dopravy 

Mirosalv Jedlička.

starostu

Josefa 

Horáčka

Na býva-
lé tržnici se 
rekonstruuje 
veřejné WC. Kdy budou v pro-
vozu?

„Teď řešíme problém, kdo 
bude veřejné WC provozovat. 
Zatím nevíme, jestli je budou 
provozovat Městské technické 
služby nebo přímo město. Než 
dojde k otevření veřejných wc 
musí být tento problém vyřešen. 
Zatím jsme zadali  MTSB při-
pravit do rady města rozpočto-
vý plán, kde by se měly vyčíslit 
položky za provoz tzn. energie 

Otázka pro...
a pracovní síly. Od toho se bude 
odvíjet další postup a  bude na 

radě města, aby rozhodla, kdo 
bude provozovatelem.“

Oprava střechy na veřejných WC u dětského hřiště Proluka. Zaříze-
ní bude rekonstruováno tak, aby splňovaly veškeré technické i hygi-
enické parametry. Chybět nebude například bezbariérový přístup.

uložila:
� Vedoucímu oddělení infor-

matiky vypsat výběrové říze-

ní na provedení základní 

zjednodušené digitalizace 

pasportizace zeleně na úze-

mí města Bílina. 
� Místostarostovi města zadat 

ředitelce Městských technic-

kých služeb Bílina zakoupe-

ní čtyřkolky pro rok 2008 za 

účelem úklidu psích exkre-

mentů ve městě. 
� Tajemníkovi městského 

úřadu předložit radě měs-

ta návrh řešení na slou-

čení bezpečnostní komi-

se a komise pro životní pro-

středí dopravu a výstavbu, 

s případnou redukcí počtu 

členů.

    

schválila:
� Finanční dar pro sportov-

ní organizace ve výši 18 tis. 

Kč organizaci VELOSPORT 

TEAM Bílina na zakoupení 

2 ks cyklotrenažérů. 
� Navýšení rozpočtu KC Kas-

káda  o částku 40 tis. Kč na 

ohňostroj, který proběh-

ne v rámci akce „Rozsvíce-

ní vánočního stromu“ dne 1. 

12. 2007.
� Žádost Gymnázia Bílina 

o použití znaku města Bíliny 

na certifi káty v rámci žákov-

ské soutěže „Znáš svoje měs-

to“. 

rozhodla :
� Vypsat výběrové řízení  na 

zakázku malého rozsahu dle 

Směrnice MěÚ č. 04/2007 

pro akci  «Ostraha areálu láz-

ně Kyselka v Bílině» s tím, 

že hodnocení nabídek bude 

probíhat dle kriterií:

 1. cena uvedená v Kč/hod. bez 

DPH a vč. DPH - váha 70 %;

 2. další předpoklady pro 

plnění zakázky (reference) – 

váha 20 % ;

 3. druh a rozsah pojištění 

předmětu plnění – váha 10 %. 
� Vypsat výběrové řízení na 

zakázku malého rozsahu dle 

Směrnice MěÚ č. 04/2007 

pro akci „Aktualizace Ceno-

vé mapy stavebních pozem-

ků sídelního útvaru Bílina“. 

zamítla:
� Žádost p. P.  H. o udělení výjim-

ky místa, pro provoz výher-

ních hracích přístrojů v pro-

vozovně v Litoměřická 103/03 

v Bílině, ve smyslu čl. 1 odst. 

1 OZV č. 03/2007 o umisťová-

ní a době provozu výherních 

hracích přístrojů v územním 

obvodu města Bílina. 
� Žádost společnosti Tipgame-

3, s. r. o., Beroun, o uděle-

ní výjimky místa pro provoz 

výherních hracích přístrojů 

v provozovně „TIPGAMES“ 

v ulici Wolkerova 75/5 v Bíli-

ně, ve smyslu čl. 1 odst. 1 

OZV č. 03/2007 o umisťová-

ní a době provozu výherních 

hracích přístrojů v územním 

obvodu města Bílina. 

jmenuje:
� Na návrh tajemníka MěÚ 

Bílina, ve smyslu zákona č. 

128/2000 Sb. § 102 odst. 2 

písm. g), do funkce vedoucí-

ho odboru stavebního úřadu 

MěÚ Bílina pana Bc. Mila-

na Vondráčka, s účinností od 

10. října 2007.

vzala na vědomí:
� Výpověď fi rmy ESOX ETC, 

s.r.o., z pronájmu nebyto-

vých prostor na Mírovém 

náměstí č. 71 o výměře 22,33 

m2,  36,89 m2 a 11,82 m2. 

Nebytové prostory budou 

zveřejněny k dalšímu proná-

jmu.
� Informaci pracovníka odbo-

ru nemovitostí a investic ve 

věci postupu provedení pra-

cí na komunikacích Pražská 

a Pražském Předměstí spo-

lečností ČEZ, kde bude záro-

veň prováděna rekonstruk-

ce veřejného osvětlení na 

náklady města. 
� Zápis z jednání bezpečnost-

ní komise ze dne 10. 9. 2007.
� Zprávu vedoucí odboru 

interního auditu o prove-

dených následných veřej-

nosprávních kontrolách za     

III. čtvrtletí 2007.

Kvěch Ladislav,
tajemník MěÚ Bílina

Rada města na své 21. schůzi konané
dne 10. 10. 2007 mimo jiné:

S úplným zněním usnesení se lze seznámit na úřední desce MěÚ Bílina nebo v sekretariátu sta-

rosty města a dále i na webových stránkách města (www.bilina.cz).

Foto V. Weber
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Střípky 
z Bíliny

Ing. V. Budínský
odbor komunikace SD, a. s.

Kruhový objezd u Plusu 

řeší fi rma, která bude stavět 

obchodní středisko na místě 

autobusového nádraží. Pod-

le posledních informací je již 

projektová dokumentace na 

tuto křižovatku dokončena.

Odbor dopravy v Bílině 

předpokládá, že výstavba kru-

hových křižovatek u Lidlu 

a Břežánské započne na jaře 

2008. S tím bude souviset i řa-

da dopravních omezení a také 

zprůjezdnění Seifertovy uli-

ce. Zatím se spekuluje zda se 

Seifertova ulice otevře v obou 

směrech nebo v jednom. Jisté 

je, že otevřena bude pouze pro 

osobní dopravu.

„Po dobu výstavby kruhových 
křižovatek se osobní doprava 
bude částečně odklánět do Sei-
fertovy ulice. Osobně předpo-
kládám, že Seifertova ulice po 
tuto dobu bude obousměrná. 
Po dokončení úprav na 1/13 se 
pravděpodobně zjednosměrní 
a bude průjezdná až do výstav-
by obchvatu,“ dodal starosta 

Josef Horáček.

Vznikají obavy, že zprovoz-

něním kruhových objezdů do-

jde k dopravím koplikacím. 

Vedoucí dopravního odbo-

ru ubezbečil, že komplikace 

v žádném případě nenastanou. 

Naopak, celkový provoz by měl 

být plynulý a zabrání častým 

dopravním kolapsům.

Případ požáru ve 

Skleničkově ulici odložen
Staré a opuštěné budo-

vy lákají nejen bezdomov-

Foto V. Weber

KM: Mohu Ti s ohledem na naší pracovní 
známost během rozhovoru tykat?  

VB: ANO

KM: Pro Tvoje představení bych jen úvodem 
rád uvedl, že internetové zdroje o Tobě uvádějí, 
že jsi absolventem ČVUT a že si Tě někdo může 
pamatovat coby porevolučního poslance OF 
v ČNR a posléze poslance parlamentu za ODS 
a dokonce  ministra dopravy do roku 1996. 
V nedalekých Lounech Tě lidé znají jako zastu-
pitele. Chtěl bys k tomu něco doplnit, třeba jak 
se to stalo, že jsi se stal odpovědným za vnější 
komunikaci  Severočeských solů, a. s.?

VB: Jsem stavební inženýr, ale pracoval jsem 

převážně v energetice. Před listopadem 1989 

jako vedoucí centrální údržby elektráren Led-

vice a Počerady, které tehdy měly název EÚV - 

Elektrárny únorového vítězství. Energetikou 

jsem se také zabýval i jako poslanec - založil 

jsem například Energetickou komisi, která se 

zabývala dostavbou Temelína a dalšími stra-

tegickými energetickými záměry. Po skonče-

ní politiky v roce 1997 jsem postupně pracoval 

v Metrostavu a v dalších, převážně zahraničních 

fi rmách, jako personální ředitel a ředitel pro 

strategii. Dojíždění do Prahy je však stále horší, 

zabírá víc a víc času a já hledal spolehlivou seri-

ózní fi rmu v regionu. Takovou fi rmou jsou právě 

Severočeské doly Chomutov.

KM: Hlavním tématem našeho rozhovoru 
by měla být činnost SD a. s na Bílinsku jako 
ozvěna tiskové konference Greenpeace v Bílin-
ské knihovně 2. 10. 2007. Pokud vím hnu-
tí Greenpeace v podstatě obvinilo Doly Bílina 
z překročení vládních limitů v oblasti výsyp-
ky Pokrok mezi Duchcovem a Lomem? To by 
se stalo poprvé od vyhlášení těchto limitů v r. 
1991. V čem byl problém? 

VB: Problém byl v tom, že aktivisté z Gre-

enpeace neznali kompletní historii a dokumen-

taci k vládním limitům. Důvodová zpráva usne-

sení vlády předpokládala, že čáry budou upřes-

něny na jednání mezi obcemi a okresy a k tomu 

také došlo. Naše čára  je platná od první půlky 

devadesátých let a je stále stejná a je tedy i ny-

ní platná. Defi nitivní stanovisko vydá Obvodní 

Báňský úřad v Mostě.

KM: Zdá se tedy, že obavy Hnutí Greenpea-
ce nejsou v současné době na místě. Hnědou-
helná sloj těžená  na ložisku Bílina ale pokra-
čuje v hloubce až 300 m souvisle až ke Krušným 
horám a nachází se i  pod Chemickými závody 
v Záluží. V osmdesátých letech minulého stole-
tí existovaly plány na vytěžení uhlí v této oblasti 
velkolomem Kohinor. Může se někdo z obyvatel 
obcí v této oblasti obávat, že v budoucnu se důlní 
společnosti pokusí tuto představu uskutečnit?

VB: Nikdo se stěhování obávat nemusí. 

Záměry Severočeských dolů Chomutov jsou 

jasné. Zastavíme se a ukončíme těžbu kolem 

roku 2050 asi půl kilometru východně od 

obce Mariánské Radčice. Na tuto hranici se 

důl dostane  jen v případě, že vláda změní své 

usnesení o limitech. 

KM: Plány SD tedy končí přibližně rokem 
2050 a nezahrnují likvidaci žádné obce. Přesto 
ale budoucí činnost Dolů Bílina může nějakým 

způsobem občany 
okolních obcí ome-
zovat. Jaká opat-
ření doly přijmou, 
aby se minimalizo-
val negativní vliv 
na okolí?

VB: Jednáme 

s obcemi - napří-

klad s Braňany 

o konkrétních opat-

řeních - valy, zele-

né pásy, technolo-

gická opatření pro 

snížení emisí pra-

chu a hlučnos-

ti. S městem Lom 

jednáme o pozici výsypky Pokrok a o zelených 

pásech na ochranu města. Jako s reakcí na sta-

novisko města jsme přišli s kompromisním 

návrhem, který na prvním jednání získal zřetel-

nou podporu. Zasadili jsme lípu v Mariánských 

Radčicích, která symbolizuje to, že obec nebu-

de nikdy ohrožena. Jednáme a budeme jednat. 

Naše činnost samozřejmě přináší negativní vli-

vy, jsme si toho moc dobře vědomi a moc se 

snažíme je odstraňovat, omezovat a v případě, 

že to nejde úplně, tak kompenzovat.

KM: Severočeské doly se staly v minulém 
roce součástí skupiny ČEZ, která jak již jsi řekl, 
v areálu Elektrárny v Ledvicích plánuje v brz-
ké době vybudování nové supermoderní ekolo-
gičtější a vysoce efektivní elektrárny. Nespoly-
ká tato nová elektrárna všechno uhlí produko-
vané z dolu Bílina, takže tolik oblíbené tříděné 
ledvické uhlí pro domácnosti zmizí z trhu? 

VB: Nová nejmodernější česká elektrár-

na bude s vysokou účinností 47% a mnohem 

nižší spotřebou paliva - stará elektrárna spo-

třebuje asi 1,1 kg na kWh a nová bude vyžado-

vat  0,65 kg  na kWh. Elektrárna má být připrave-

na na zachycování skleníkového plynu CO
2
. Pro 

tuto elektrárnu bude dodávat nízkosirnaté uhlí 

Důl Bílina. Je jasné, že nový zdroj s nižší spotře-

bou bude fungovat se stejným množstvím uhlí 

déle, než by fungovala elektrárna stará. Počítá 

se s provozem asi 30 let. Pokud by došlo k roz-

hodnutí instalovat zachycování CO
2
, pak by pro-

voz byl delší a bylo by potřeba další uhlí, kte-

ré, jak jsem uvedl výše, je dostupné bez další-

ho bourání budov a stěhování lidí. O tom však 

rozhodne vláda a její energetická a bezpečnost-

ní koncepce. Má to vazbu na spotřebu elektřiny 

u nás i v Evropě a na perspektivu rozvoje jader-

né energetiky. Dá se říci, že nelze zastavit, jak 

budování jaderných elektráren, tak i těžbu uhlí. 

S produkcí tříděného uhlí nadále počítáme. 

Ledvické uhlí je velmi kvalitní a hlavně nízkosir-

naté - sirnatost je pod 1%. Stížnosti na nekvalit-

ní topení tuhými palivy, které v poslední době 

zaznívají, nejsou adresovány na vytápění kvalit-

ním tříděným hnědým uhlím ve správných kot-

lích, ale míří k těm, kdo pálí v kotlích a kamnech 

odpad. I po zavedení ekologické daňové refor-

my bude hnědé uhlí - po topení dřevem - nej-

levnější zdroj tepla.

Pokračování na straně 5.

Rozhovor s V. Budínským
– vedoucím odboru komunikace SD, a. s.
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ce a jiné podezřelé osoby, ale 

také v poslední době žhá-

ře. Naposledy hořelo v opuš-

těné budově  „hotelu“ Dag-

mar, kde se požár díky rychlé-

mu zásahu hasičské jednotky 

podařilo včas uhasit. Následně 

byl nahlášen požár v opuště-

ném domě ve Skleničkově uli-

ci, který dopadl o poznání hůře 

a hasiči likvidovali požár pod-

statně déle.

„Případ požáru ve Skleničko-
vě ulici policisté odložili, neboť 
se nepodařilo zjistit skutečnos-
ti, které by opravňovaly zahá-
jit trestní stíhání proti kon-
krétní osobě,“ odpověděla tis-

ková mluvčí PČR Teplice Ilona 

Novotná, na otázku zda byl již 

pachatel dopaden.

Změna značení

v Litoměřické ulici
Na základě četných stížnos-

tí obyvatel Litoměřické uli-

ce dojde k novému dopravní-

mu značení. Nejhorší situace 

je podle dopravního odboru 

část silnice mezi zpomalova-

cím prahem u zimního stadio-

nu a Bezovkou.

„Silnice je tam poměrně širo-
ká, řidiči jezdí v těchto mís-
tech dost rychle a několikrát se 
již stalo, že narazili do přileh-
lých domů. Nové značení má za 
cíl výrazně zpomalit jízdu řidi-
čů. Litoměřická ulice je výraz-
ně nehodová a je to hlavně tím, 
že se v těchto místech auta těs-
ně míjejí nebo najíždí do proti-
směru,“ vysvětlil problém Lito-

měřické ulice Jan Brož.

Na silnici by měly vyrůst ost-

růvky, které budou silnici roz-

dělovat. Počítá se s výstavbou 

chodníku a vyznačením pře-

chodu pro chodce. Doprav-

ní odbor předpokládá, že 

s výstavbou se započne ješ-

tě koncem tohoto roku nebo 

začátkem roku 2008.

Kamery na 1/13 snížily 

nehodovost
Když odbor dopravy instalo-

val kamerový systém na 1/13, 

sliboval si od toho výrazné 

snížení nehodovosti a dodržo-

vání předpisů. Předpokla-

dy se naplnily, ale ještě se na-

Pokračování ze strany 4.
KM: Doly Bílina v roce 

2003 zastavily z ekonomic-
kých důvodů sypání skrývky 
na Radovesické výsypce, což 
může v budoucnu vyvolat pro-
blémy s výsypným prostorem 
pro další postupy dolu. Nehro-
zí , že se na této výsypce znovu 
objeví zakladač?

VB: Na výsypku Radovesi-

ce se již nevrátíme. Dokončí-

me rekultivace a vracíme tento 

prostor občanům a přírodě.

KM: Jakým způsobem jsou 
financovány rekultivační prá-
ce a kdy bude výsypka plně 
přístupná veřejnosti?

VB: Veškeré rekultivace jsou 

fi nancovány z rezerv, kte-

ré vytváříme těžbou. V roce 

2006 jsme použili na rekulti-

vace z těchto rezerv přes čtvrt 

miliardy korun. V současnos-

ti jsou dokončeny, nebo probí-

hají rekultivace na více než 13  

tisících hektarech. Zpřístupňo-

vání rekultivací bude vždy pro-

bíhat postupně a vždy bude 

hlavní zřetel brán na ochra-

nu zdraví osob a stav přírody 

v rekultivovaných prostorech. 

Vědci a odborníci tyto plochy 

pravidelně monitorují.

KM: Jaký je Tvůj osobní 
postoj k názorům na globální 
oteplování ?

VB: Uf! To je dnes pěkně kon-

troverzní téma. Bojím se, že se 

jedná o nový –ismus. Komunis-

mus nás učil, že máme oběto-

vat svoji přítomnost pro šťast-

ný život našich dětí v komu-

nismu, kdy každý bude mít vše 

podle potřeb. Nový environ-

mental-ismus po nás chce, 

abychom obětovali svoji svo-

bodu budoucnosti planety, 

která dnes kvůli člověku umírá. 

Kolem sebe žádné umírání ani 

zhoršování životního prostře-

dí nevidím. Naopak. Prostředí 

v severozápadních Čechách se 

neustále zlepšuje. Opět rostou 

houby, které jsem léta nena-

cházel. Nevidím ani oteplová-

ní, ani ochlazování.

KM: Nebojíš se, že Tě Tvo-
je současné zaměstnání stej-
ně jako v roce 1993 dostane 
mezi kandidáty ankety Ropák 
roku?

VB: Ne, na tohle ocenění 

jsem malý cíl.

KM: Díky za rozhovor.
Ing. Karel Mach, Ph.D.

Rozhovor s V. Budínským - dokončení

Bílina- V sídlišti na Teplic-

kém předměstí probíhá v těch-

to dnech I. Etapa revitaliza-

ce. Skončit by měla nejpozději 

Na Teplickém předměstí vyroste další dětské hřiště

Práce jsou v plném proudu....  Foto V. Weber

Koncem roku 2007 budou 

ukončeny náhradní výsad-

by uložené odborem ŽP MěÚ 

Severočeským dolům a.s., 

Dolům Bílina za dřeviny poká-

cené v roce 2003 v předpo-

lí lomu Bílina z důvodu pří-

pravných, dobývacích a zaklá-

dacích prací. Některé výsadby 

byly realizovány již v minulých 

letech,  zbytek bude vysazen 

do konce tohoto roku. Celkem 

bylo a ještě bude vysazeno 

250 ks stromů a 250 ks keřů a to 

v lokalitách : Parčík u Újezd-

ského kostela, M. Majerové ( 

garáže za MěÚ Bílina ), Rekon-

strukce aleje u nádraží, Uli-

ce 5. května, Alej podél teniso-

vých kurtů, Střední část bílin-

ského hřbitova / vstupní část 

patřící městu /, Chlumská uli-

ce ( část pozemku od střed-

ní cesty směrem ke Chlumu 

),Výměna dvou uhynulých pla-

tanů v aleji v Břežánské ulici, 

Dosadba 7 ks kulovitých aká-

tů na nábřeží řeky Bíliny, Uli-

ce A. Sovy. Výsadby jsou fi nan-

covány mimo rozpočet měs-

ta z prostředků Severočeských 

dolů a.s., Dolů Bílina.  

Nutno podotknout, že reali-

zace náhradní výsadby nezna-

mená pouze nákup rostlinného 

materiálu, ale zahrnuje i fi nan-

cování  3leté následné péče 

o vysazené dřeviny a  zpraco-

vání projektové dokumentace 

zahradním architektem. Tímto 

způsobem odbor ŽP postup-

ně zajišťuje pro město Bíli-

na náhradu za nemocné, sta-

ré a nebezpečné stromy,  nebo  

realizaci zcela nových výsadeb 

ve vybraných lokalitách. Cena 

výsadeb uvedených v tomto 

článku přesahuje částku 1.000 

000,- Kč. Aby nedocházelo ke 

střetu s plánovanými investič-

ními záměry a územním plá-

nem města spolupracuje obor 

ŽP při výběru lokalit vhod-

ných k náhradním výsadbám 

s Technickými službami Bílina 

stř. zeleně, odborem investic 

MěÚ Bílina a z hlediska územ-

ního plánování se stavebním 

úřadem. V některých nových 

výsadbách jsou použity okras-

né dřeviny, které se doposud 

na území města buď  nevysky-

tovaly vůbec nebo jen v ome-

zeném množství ( např. katal-

pa, magnólie, červeně kvetou-

cí hloh, platan,pyramidální 

dub apod. ). 

Odbor životního prostředí 
v Bílině

Náhradní výsadby dřevin na území Města Bíliny na náklady SD Bílina

do 30. listopadu 2007. Součás-

tí revitalizace jsou nové chod-

níky, veřejné osvětlení, dětské 

hřiště a vymezení ploch pro 

venčení psů.

Revitalizace Teplického před-

městí je spolufi nancována 

z programu ministerstva pro 

místní rozvoj a podprogramu 

Rozvoj severozápadu a morav-

skoslezkého kraje.

„Celkově město obdrželo na 
I. etapu 3 063 000,- Kč a spolu-
účast města byla 1 315 000,- Kč. 
Dotace byla městu přidělena 
koncem června 2007 Rozhodnu-
tím ministra pro místní rozvoj 
ČR,“ sdělila vedoucí regionální-

ho oddělení Ladislava Hamrová. 

(lal)
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jdou řidiči, kteří nerespek-

tují vyznačenou rychlost ani 

kamery.

„Nehodovost se snížila výraz-
ně. Většina řidičů respektu-
je dopravní značení hlavně 
z toho důvodu, že jsou v kri-
tických místech nainstalová-
ny kamery. Přesto jsou stále 
řidiči, kteří dopravní předpisy 
nerespektují. Většina z nich ne-
jsou místní. Kamer si sice všim-
nou, ale domnívají se, že nejsou 
fuknční. Výše pokuty a poříze-
ná fotografie je alespoň poučí, 
že fuknční opravdu jsou,“ uve-

dl Miroslav Jedlička.

Zkušební provoz se 

možná rozjede ještě 

letos
Čínský investor Shanghai 

Maling má podle starostky 

obce Hrobčice Boženy Zemá-

nové v plánu rozjet zkušební 

provoz ještě letos v prosinci.

„Zatím jsme od investora 
obdrželi seznam profesí, o kte-
ré by měli zájem. Informace by 
měl mít také Úřad práce a soci-
ální odbor v Bílině. Pokud by 
měl někdo o práci v konzervár-
ně zájem může přijít se struč-
ným životopisem na Obec-
ní úřad Hrobčice,“ sdělila sta-

rostka Hrobčic Božena Zema-

nová.

Kořenová čistička vod 

v okolních obcích
Obec Hrobčice dokonču-

je výstavbu kanalizace. Část 

kanalizace zafi nancoval čín-

ský investor a fi nanční pomoc 

přišla také z krajského úřadu. 

Problémy s kanalizací mají, ale  

další přilehlé obce. 

„Výstavba klasické kanali-
zace je finančně i časově vel-
mi náročná, proto uvažuje-
me o výstavbě Kořenové čis-
tičky odpadních vod, které 
jsou vesměs určeny pro malé 
obce. Zatím jsme se byli podí-
vat v Čisté u Rakovníka, kde 
jsou čtyři. Samozřejmě svo-
láme veřejné zasedání, aby 
se k tomuto typu kanalizace 
mohl kdokoli vyjádřit,“ sdělila 

starostka Božena Zemanová.

Dechový kvintet „4+1“ a Schola Viva Bilinensis s dirigentem Janem Maryškem. Foto V. Weber.

Ohlédnutí za vydařenými komorními koncerty

Papír, plasty, sklo, letáky, ple-

chovky… ODPAD!  Velmi moder-

ní slovo, které stále slyšíme ve 

všech sdělovacích prostředcích. 

Nemusíme ani opouštět naše 

město, abychom jej našli. Válí se 

všude – v i u popelnic, na chod-

nících, trávnících,… A přitom 

stačí tak málo... 

Uklidit jej tam, kam patří!
Ale víme to? Tak tímto pro-

blémem se na naší základní 

škole zabýváme již od loňského 

školního roku, kdy jsme uspo-

řádali projektový den nazva-

ný EKODEN pro celý 2. stupeň, 

navštívili jsme čističku odpad-

ních vod, dbali na čistotu v oko-

lí naší školy. 26. září jsme tyto 

naše aktivity rozšířili o SBĚRO-

VÝ DEN. Všichni žáci přinesli 

sešlapané plastové lahve, které 

u šaten odevzdali do již připra-

vených pytlů. Potom plastové 

lahve uklidili do popelnic. 

Co bylo cílem? Naučit děti 

správně odpad třídit, rozlišo-

vat jej dle materiálu a umístit 

jej do správné popelnice tak, 

aby mohl být následně recyklo-

ván! Uvědomit si především, 

že se naše „MODRÁ PLANETA“ 

může přeměnit na jednu vel-

kou skládku.

Podobné akce jsme se roz-

hodli organizovat alespoň 

jedenkrát za měsíc proto, aby 

se třídění odpadu pro děti sta-

lo samozřejmostí. Navíc žáci 

9. ročníku opět navštíví čis-

tičku, sběrný dvůr a zrekulti-

vované plochy po důlní čin-

nosti.

Sběr proběhl soutěžní for-

mou a vítězné třídy 4.B a  7.A 

obdržely drobné odměny. 

Odměny žákům darovali 3J 

SERVIS a TRIO MILAN HAVEL, 

kterým tímto děkujeme.

Mgr. Ivana Kulinová
Základní škola Za Chlumem

A opět vyjíždíme...!

TŘÍDÍM! TŘÍDÍŠ! TŘIĎTE!

Školní rok začal, a s ním 

i naše naučně-poznávací zájez-

dy za zajímavými místy nebo 

událostmi v naší republice.

Je září, a tak jsme se jako již 

tradičně vypravili na Zahra-

du Čech do Litoměřic. Ten-

tokrát jsme se nechtěli jen 

podívat, ale hlavně se pou-

čit, jak se máme na našem 

školním pozemku  o rostli-

ny starat, abychom je moh-

li srovnat s těmi na výstavě. 

Letos se nám poprvé podaři-

lo vypěstovat krásné ozdob-

né  dýně a melouny. Byli jsme 

na ně patřičně hrdí, ale v kon-

kurenci s vystavenými „zatím“ 

neobstály. Snad příště! 

Nálada byla jako vždy zářivá, 

i když počasí se na nás mra-

čilo již od rána a na výstaviš-

ti jsme pořádně promokli. Ale 

to nás neodradilo! Takže za rok 

nashledanou v Litoměřicích.
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Střípky 
z Bíliny

Výhody kořenových čisti-

ček převažují nad nevýhoda-

mi. Velkou výhodou jsou nižší 

investiční náklady, ale záleží 

na konkrétních podmínkách, 

závisí na typu zvoleného úze-

mí, materiálu apod. Výrazně 

nižší jsou  provozní náklady 

a to minimálně o 2/3. Hlavní 

výhodou je, že kořenové čistič-

ky nepotřebují ke svému pro-

vozu elektrickou energii.

Pasportizace zeleně
Rada města na svém zase-

dání schválila tzv. pasportizaci 

zeleně v Bílině. Pasportizace je 

propojení všech řídících složek 

počítačovým programem, tak 

aby jednotlivé odbory mohly 

mezi sebou rychleji a efektiv-

něji komunikovat.

„Hlavní  výhoda spočívá 
v tom, že pokud bude potřeba 
udělat výsadbu stromů, najde 
se v pasportizačním programu 
konkrétní místo, kde se bude 
výsadba provádět. Program  
ukáže, jestli to bude možné, 
jestli se tam v roce 2009 nebu-
de stavět nebo je to soukromý 
pozemek atd. Tímto se vyhneme 
spoustě nepříjemností a zbyteč-
ných výsadeb. Pasportizace je 
také velmi důležitá pro eviden-
ci majetku města nebo zadá-
vání zakázek,“ vysvětlila Len-

ka Hořejší z odboru životního 

prostředí v Bílině.

Na městě teď bude záležet, 

jaký tip programu pro sběr 

těchto dat zvolí. Podle Len-

ky Hořejší existují programy 

s detailním popisem celého 

města nebo jednodušší pro-

gram na zmapování jednotli-

vých ploch ve městě např. cen-

tra a přilehlého okolí.

Střípky připravila
L. Laiblová

Posláním kancelá�e RE/MAX Vision na realitním trhu je "p�ekonat o�ekávání svých zákazník�".
Náš skv�lý tým realitních poradc� toto poslání napl�uje svou každodenní pomocí klient�m, kte�í se na 
naši spole�nost s d�v�rou obrátili.
My si d�v�ry vážíme.
Nejv�tší odm�nou je pro nás spokojený zákazník, který naše služby doporu�í svým blízkým.

Zam��ujeme se na budoucnost a budoucností jsou zákazníci, kte�í se vrací.

Mírové nám�stí 109 / 33
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Czech 
Republic
40001
Kancelá�: 475 201 331
fax:475 201 346

RE/MAX prodává nejvíce realit na sv�t�.
Nabízíme kompletní realitní služby v prodeji a 
pronájmu všech druh� nemovitostí.

Klademe d�raz na maximální kvalitu práce našich maklé�� a
na dodržování etického kodexu spole�nosti RE/MAX.

Rozši�ujeme náš tým o kvalitní realitní maklé�e pro 
Mostecko a Teplicko.
Své CV zasílejte na adresu : 
milan.vrsecky@remax-czech.cz

Váš osobní realitní maklé� Vás bezpe�n� provede
celým realitním obchodem.

Milan Vršecký 

Manažer týmu 

Mobil: 731 618 492

milan.vrsecky@remax-czech.cz

Jitka Procházková

Realitní maklé�

Mobil:731 618 495

jitka.prochazkova@remax-czech.cz

Miroslav Civín

Realitní maklé�

Mobil:739 500 523

miroslav.civin@remax-czech.cz

INZERCE

Koncem září uskutečnili žáci 

6.A třídy naší školy adaptační 

výjezd do ekologického stře-

diska Natura Rumburk. Ten-

to výjezd byl součástí preven-

tivního projektu  „Nebojíme 

se 6. třídy“, který škola realizu-

je díky dotaci Ústeckého kra-

je v rámci jeho preventivních 

programů. 

Cílem projektu i čtyřden-

ního výjezdu bylo vzájemné 

poznávání účastníků, vytvá-

ření vztahů důvěry mezi žáky 

a učiteli a  mezi žáky navzá-

jem, stanovení pravidel souži-

tí třídní komunity a  formová-

ní skupiny, která je pro žáky 

bezpečným místem, která jim 

pomůže vyhnout se nežádou-

címu chování  a  také budová-

ní pozitivních vztahů k pro-

blémům zdravého životní-

ho stylu a ekologie. V rám-

ci environmentální  výcho-

vy  absolvovali žáci programy 

zaměřené na ekologii a její 

základní oblasti, které zajišťo-

vali odborní lektoři. Ve vol-

nočasových aktivitách pak 

byly  zařazovány psychosoci-

ální hry a aktivity zaměřené 

na budování pozitivního tříd-

ního klimatu a vazeb s nový-

mi vyučujícími. Jsme rádi, že 

tento výjezd i jeho cíle  hod-

notí žáci velmi pozitivně.

Děkuji všem účastníkům za 

aktivní spolupráci a těším se 

na další akce  v rámci toho-

Projekt  „Nebojíme se 6. třídy“ ZŠ Lidická 

to projektu. Již dnes víme, že 

díky dalšímu úspěšnému  pro-

jektu  EVVO  umožníme i dal-

ším třídám 2. stupně naší ško-

ly absolvovat vícedenní výjezd  

do ekologického  střediska.

Věříme, že se jim tam bude 

líbit stejně jako nám.

Mgr. Marie Sechovcová
zást. ředitelky ZŠ Bílina, 

Lidická 
a  garant projektu

Blahopřejeme
Dne 10. 10. 2007 oslavila paní 

Anna Chýlová z Bíliny životní 

jubileum 85 let.

Oslavenkyni popřál v místě 

bydliště místostarosta Roman 

Šebek a pracovnice školství 

a kultury, kde jí byly předány 

dary a květina.
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Kulturní 
servis

KINO HVĚZDA
� Čtvrtek 25. října od 1800

BOURNEROVO ULTIMÁTUM
USA. Thriller. Vstupné: 50,- Kč 

Nevhodné do 15 let
� Pondělí 29. října od 1800

� Úterý 30. října od 1800

MEDVÍDEK
ČR. Černá komedie. Vstupné: 

70,- Kč  Nevhodné do 12 let
� Středa 31. října od 1800

� Čtvrtek 1. listopadu od 1800 

HAIRSPRAY
USA. Hudební. Vstupné: 65,- Kč 

Nevhodné do 12 let
� Středa 7. listopadu od 1800 
� Čtvrtek 8. listopadu od 1800 

MR. BROOKS
USA. Thriller. Vstupné: 55,- Kč 

Nevhodné do 15 let
    

DIGITÁLNÍ KINO
� Pátek 26. října od 1900

HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL
USA. Komedie.

Hrají: H. Grant, D. Barrymore...

Vstupné: 50,- Kč Do 15 let 

nevhodné
� Pátek 9. listopadu od 1800 

300: BITVA U THERMOPYL
USA. Historický. Vstupné: 60,- 

kč Do 12 let nevhodné

MĚSTSKÉ DIVADLO
� Pátek 2. listopadu od 1900

SEXY ŽIVOT RADIMA UZLA
Pořad je doplněn přehlídkou 

spodního prádla fi rmy NATU-

RANA. Vstupné: 100,- Kč
� Neděle 4. listopadu od 1500 

PIRÁTSKÁ POHÁDKA aneb 
o přátelství a plavbě za pokla-
dem.
Hraje Divadýlko Mrak  z Havlíč-

kova Brodu. Vstupné: 45,-Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
� Pátek 26. října od 2000

COUNTRY BÁL
Hraje skupina KAMUFLÁŽ

Vstupné: 50,- Kč
� Pátek 9. listopadu od 1700 

OSLAVA 30 LET ZALOŽENÍ ZŠ 
ALÉSKÁ
Hraje kapela Miniband, vystou-

pí žáci ZŠ Aléská. V předsálí pre-

zentace školy. Vstupné: 20,-Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
� Do 22. 11. 2007 se koná výsta-

va s názvem

KRAJINOU BÍLINY
V obrazech Milana Kreitzera
      

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
� Od 5. 11. 2007 do 23. 11. 2007 

se koná výstava

MODELŮ ZÁCHRANÁŘSKÝCH 
A SANITNÍCH VOZŮ z první 
a druhé poloviny 20. století.
Součástí výstavy jsou předmě-

ty z lékařského prostředí. Vysta-

vuje MUDr. Ladislav Šimáček 

z Prahy.

Výstava dětí hlavně 
pro děti „Příroda 

a čtyři roční období“

Vernisáž ve Výstavní síni 

U Kostela, která se konala 3. 

října 2007, zahájila soutěž-

ní výstavu pod názvem „Příro-

da a čtyři roční období“. Pořa-

datelem výstavy je Základ-

ní škola praktická, Bílina. Dal-

šími účastníky jsou Dětský 

domov, Základní škola prak-

tická, Praktická škola, Školní 

jídelna a Školní družina Duch-

cov, Speciální základní škola 

a Mateřská škola U Červeného 

kostela, Teplice, Základní škola 

praktická Prosetice. Jako hosté 

se představily školy Mateřská 

škola Chlum B, Bílina a Základ-

ní škola speciální a praktická 

Trmice, Ústí nad Labem.

V hudebním programu ver-

nisáže výstavy se představi-

la žákyně ZŠ praktické, Bíli-

na sl. Kamila Hadrovská se 

skladbou z muzikálu Kleopa-

tra a jako host vystoupily děti 

z MŠ Chlum B, Bílina s bás-

ničkami a písničkami. Výstava 

je soutěžní, každý návštěvník 

může napsat číslo dílka, které 

se mu bude nejvíce líbit, na lís-

teček, který vhodí do krabičky. 

Výstava potrvá do 26. října. 

(PbzB)

TIP KC KASKÁDA

POSEZENÍ
SE SEXUOLOGEM

KC KASKÁDA INFORMUJE
mu je i módní přehlídka spod-

ního prádla jak dámského, tak 

pánského fi rmy Naturana, kte-

rá působí na našem trhu.

Tešíme se na vaší účast 

v Městském divadle.

Petr Mácha
KC Kaskáda

POZVÁNKA DO DIGITÁLNÍHO KINA

300: BITVA
U THERMOPYL 

uvede Digitální kino v pátek 

9. listopadu 2007.

Snímek režiséra Snyde-

ra Zacka nás zavede do doby 

téměř bez citu a strachu, do 

období hrdosti, kde i ženy 

ztrácí své kouzlo něžnosti, 

nikoliv na pohled. Pro ty z Vás, 

kteří by rádi zhlédli krásný 

dějepisný snímek a něco z his-

torie, nového se rádi dozvědě-

li, fi lm opravdu nic význam-

ného neskrývá. Budete omá-

meni mystikou a jednodu-

chostí, odvahou hrdinů i šar-

mem počítačových efektů, 

kterých si vlastně ani nevšim-

nete. Pro ty z Vás, kdo nemu-

síte vidět krev, doporučím jen 

mrknout jedním okem na prv-

ních 10 minut a možná se ješ-

tě letmo kouknout na titulky 

a poslechnout si hudbu, kte-

rá Vám určitě bude něco při-

pomínat. 300 nejudatnějších 

Sparťanů masakruje značnou 

část statisícové perské armá-

dy a můžu Vám říct, že všichni 

z nich jsou jak vytesáni z toho 

nejostřejšího kamene. Co 

myslíte? Kdo z nich to nako-

nec vzdá?

 Autor: Mullen Gracus 

KINO HVĚZDA UVÁDÍ

Nenechte si ujít nový český 

fi lm

MEDVÍDEK
vyjímečně v pondělí 29. říj-

na a v úterý 30. října od 18. 00 

hod.

HAIRSPRAY 
uvede kino Hvězda ve středu 

31. října a 1. listopadu od 1800 

hod.

Středoškolačka Tracey sice 

narostla do nebývalých roz-

měrů, ale i tak ve svém vel-

kém srdci chová pouze jed-

nu jedinou vášeň – tanec. 

Její výstup v prestižní tele-

vizní show Cornyho Collinse 

má velký úspěch, což stávají-

cí úřadující princezna Amber 

ani její intrikánská matka 

Velma nedokážou překous-

nout. Aby toho nebylo málo, 

je také čím dál zřejmější, že 

do Tracey se zakoukal přítel 

Amber. Z přátelského klání se 

rázem stává osobní záležitost 

a mezi dívkami, které usilují 

o korunku Miss Teenage Hair-

spray, to začíná pěkně vřít. 

Po celé řadě peripetií musí 

Tracey čelit hrozbě uvězně-

ní a proto se rozhodne ukrýt 

u své kamarádky Penny. Vyře-

ší všechny své problémy a při-

jde na poslední utkání v tan-

ci včas a nebo se s korunkou 

Miss Teenage Hairspray bude 

muset rozloučit?

 Zdroj Palace Cinemas 

OSLAVA 30. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ ZŠ ALÉSKÁ

V dopoledních hodinách se 

bude konat 9. listopadu v ZŠ 

Aléské DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ. 

Od 17.00 hod. se oslavy pře-

sunou do kulturního domu 

Fontána. V předsálí kulturního 

domu najdete prezentaci  ško-

ly od počátku jejího založení 

až po současnost. O program 

se postarají  žáci ZŠ Aléská.

K tanci, poslechu a zábavě 

zahraje mostecká kapela Mini-

band. Zváni jsou   všichni absol-

venti a zaměstanci školy, ale 

také všichni, kteří se chtějí dob-

ře pobavit nebo zavzpomínat.

ANKETA
KC Kaskáda vyhlašuje 

anketu „ZVOLTE SI  KAPELU 

2008“. „Chtěli bysme tak rea-
govat na kritiku od přízniv-
ců koncertů, kteří nám vyčí-
tají, že do Bíliny zveme neza-
jímavé hudební kapely. Dává-
me jim takto možnost zvolit 
si kapelu, kterou by v Bílině 
chtěli vidět, v rámci našich 
finančních možností,“ uvedl 

Petr Mácha pověřený řízením 

KC Kaskáda. 

 Návrhy můžete zanechat 

v Infocentru na Mírovém 

náměstí v obálce s názvem 

„Kapela 2008“ nebo posílat 

na e-mail macha@kckaskada.

cz do 31. prosince 2007.

Dovoluji si Vás pozvat na 

pořad se sexuologem Radi-

mem Uzlem.Tento náš známý 

lékař a soudní znalec v oboru 

sexuologie dokáže velmi pou-

tavě a především úsměvnou 

formou vyprávět zážitky a pří-

pady z praxe. Součástí progra-
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Foto V. Weber

Chtěli bysme touto cestou 

poděkovat všem, kteří nám 

pomohli jak fi nančně, tak 

materiálně oslavit výročí 70 let 

založení obce Baráčníků Jana 

Žižky z Trocnova v Bílině. 

Naše díky patří: MěÚ v Bíli-

ně, Severočeským dolům 

Chomutov, Topav-Takáč, 

Maso-uzeniny Pajer, Cukrár-

na Větrník, Ovoce-zelenina 

Zacko. 

Na začátku tohoto roku byla panem 

starostou Horáčkem zprostředkována 

dohoda o reklamě mezi Skupinou ČEZ 

a společností Člověk v tísni, o. p. s. Skupi-

na ČEZ se stala partnerem akce Příměst-

ský prázdninový tábor v Bílině 2007 a pro-

středky, které společnost Člověk v tís-

ni získá po splnění podmínek fakturace 

budou použity na dovybavení Nízkopra-

hového centra Na Předměstí, které Člo-

věk v tísni provozuje v sídlišti na Teplic-

kém předměstí.

„Po odečtení nákladů na naplnění fak-
turačních podmínek zbývá na vyba-
vení Nízkoprahového centra přibližně 
250 000 Kč. Ty využijeme v první fázi na 
sportovní vybavení, např. koloběžky, opra-
vu jízdních kol darovaných DDM v Bílině, 
ochranné pomůcky, vybavení pro lanové 
aktivity a další outdoorové činnosti, čás-
tečně na hudební nástroje, obnovu „počí-
tačového parku“ pro děti a v neposlední 
řadě také na nutné dovybavení nábytkem 
pro akce, jichž se zúčastňuje větší počet 

osob. Případné zbývající prostředky budou 
též využity na věci, které zvýší atraktivi-
tu možných činností v NC pro docháze-
jící děti či přispějí k propagaci. Skupině 
ČEZ a panu starostovi tak patří obrovský 
dík nejen od celého týmu Člověka v tísni, 
ale především od dětí a jejich rodičů.“ řekl 

Zdenda z Člověka.

Ve spolupráci s městem Bíli-

na a KC Kaskáda si letošní 

Den seniorů důchodci z Bíliny 

opravdu užili. V Klubu důchod-

ců v Aléské ulici na Pražském 

předměstí uvítali spřátelený 

Klub důchodců ze Žernosek 

i se starostkou Ludmilou Pafe-

lovou. Za Městský úřad při-

šli seniory pozdravit a popřát  

místostarosta Roman Šebek 

a tajemník Ladislav Kvěch.

Úderem třetí hodiny se v kul-

turním domě Fontána roze-

Oslavy Baráčníků se vydařily

O pěkné zpestření se posta-

raly děti z mateřské školky 

a dvě mladé tanečnice. Počasí 

nám také přálo a oslava výročí 

se vydařila. Zvláštní díky pat-

ří i Mětské policii, která nás 

celou akcí provázela.

Za obec Baráčníků
Rychtář Hruška Jaroslav, 

Ponocný Heřmánek Vladislav

Prostředky od Skupiny ČEZ pomohou dovybavit Nízkoprahové centrum

Senioři slavili s Josefem Zímou

hrála kapela „Bohemia band“ 

se zpěvákem Josefem Zímou, 

který byl významným hostem 

večera. O program se postaraly 

mažoretky a skupina CIK-CAK 

z DDM.

Svůj den si senioři určitě uži-

li. Většina z nich se opět setkala 

při každoročním srazu zaniklých 

obcí 13. října. Tentokrát jim ke 

vzpomínání a poslechu zahrála 

kapela Melodie. (lal)

Foto V. Weber
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 Názory, připomínky, k zamyšlení...

Ráda bych reagovala na článek uveřej-
něný v Bílinském zpravodaji číslo 20 pod 
názvem Nebezpečná Kyselská ulice.

 Naprosto souhlasím s autorem člán-

ku v tom, že rychlost projíždějících vozi-

del je příliš vysoká. Existuje však další pro-

blém této ulice, o kterém se nemluví. Je 

jím nerespektování dopravní značky B1 – 

Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou smě-

rech). Tyto značky jsou umístěny na ces-

tě vedoucí přes můstek u škvárového hřiš-

tě. Cesta kříží chodník podél řeky Bíliny, 

který je hojně využívaný rodinami s dětmi 

a seniory. Řidiči nerespektující zákaz vjez-

du,  jezdí zde poměrně velikou rychlos-

tí, a ohrožují tak chodce na chodníku. Je 

jen otázkou času, kdy zde dojde k neštěs-

tí. Nutno podotknout, že se z Kyselské uli-

ce stala průjezdní ulice pro řidiče, kteří si 

tudy zkracují cestu. Projíždění po můstku 

bylo ještě podpořeno umístěním dodat-

kové tabulky Dopravní obsluze vjezd 

povolen. Tím se řidiči začali považovat za 

dopravní obsluhu a jezdí tudy ještě čas-

těji než dříve. Uniká mi trochu logika této 

značky, protože u zákazu vjezdu z druhé 

strany žádná doplňková tabulka není. 

Jsem přesvědčena o tom, že je napro-

sto zbytečné, aby byl můstek průjezdný 

pro motorová vozidla. Ulice  je dobře pří-

stupná z Mostecké ulice od kina Hvězda. 

Za prioritu považuji ochranu chodců na 

chodníku a ne pohodlí řidičů.

Mgr. Darina Cabálková

„Úpravy na Kyselské ulici se již částěčně 
realizovaly. Souhlasím s pisatelkou, že nej-
větší problém je v rychlosti. V kritických mís-

tech jsme umístli omezující značky a položi-
li moderní tip zpomalovacího prahu, který 
auta opravdu zpomalí a zastaví. Plánujeme, 
že směrem od hřiště bude zákaz stání a co se 
týká můstku, tak tam je zákaz vjezdu. Dří-
ve tam byly umístěny betonové bloky, které 
se musely odstranit pro případ krajní nouze 
např. pro hasiče nebo rychlou záchrannou 
službu. Proto nemůžeme můstek zcela zata-
rasit. U zákazu vjezdu je dodatková tabul-
ka, která nabízí celou řadu vozidel, které by 
tam teoreticky jet mohly. Dodatková tabul-
ka bude odstraněna a zákaz vjezdu bude 
platit pro všechna vozidla, kromě vozidel 
s majáčkem tzn. hasičské jednotky, rychlá 
záchranná služba příp. policie. Samozřej-
mostí budou časté policejní kontroly.“

Miroslav Jedlička
ved. Dopravního odboru v Bílině

Oprava pomníku z 2. sv. války na bílin-
ském hřbitově

Bílinský zpravodaj sdělil ve svém vydá-

ní dne 13. 9. 2007 pod hlavičkou „Střípky 

z Bíliny“, že se v současné době zpracová-

vá projekt na obnovu památníku padlých 

z 2. sv. války na místním hřbitově.

Český svaz bojovníků za svobodu toto 

sdělení přijal s povděkem. Tímto článkem 

sice nebylo sděleno, kdo tuto akci inicio-

val (rádi bychom byli také u toho).

Před 4 lety jsme na pokyn našeho ÚV 

ČSBS provedli kontrolu stavu památníků 

bílinské oblasti a zjistili, že stav je uspo-

kojivý, že je o ně dostatečně pečováno. 

Přiložena byla k jejich vyhodnocení také 

fotodokumentace.

Jak už jsme v předcházejících roční-

cích vyjádřili svými názory, že nás nej-

více mrzí neúčast na těchto událostech, 

které nás dobou okupace postihly. Bylo 

by vhodné, aby BZ a hlavně ti, kteří by 

měli dát k důstojným oslavám impuls, 

nezapomněli se nejen radovat z vítězství 

nad nacismem, ale důstojně si připome-

nout těch, kteří na něm měli ten hlavní 

podíl.

Vadlejch Václav
Český svaz bojovníků za svobodu

ZO Bílina

„Ministerstvo obrany ČR vyhlásilo pro-
gram na zabezpečení péče o válečné hro-
by a památníky druhé světové války. Jed-
ná se o 80% přípěvek ze strany státu a 20% 
spolufinancování ze strany města. V sou-
časné době je RM schválena 20% spolu-
účast, je zpracován kompletní investič-
ní záměr a pracovníci odd. regionálního 
rozvoje podnikají potřebné kroky k podá-
ní žádosti. Žádost musí být předložena na 
MO do konce roku. Případné dotazy zod-
povím osobně.“

 Ing. Karel Müller,
oddělení regionálního rozvoje

MěÚ Bílina

Rozhoupala se radnice v Bíli-

ně. A po roce, kdy jsem psal 

o tom, že v Bílině není ještě jedi-

né dětské hřiště, máme už dvě.

První bylo instalováno v síd-

lišti Za Chlumem. Stín stromů, 

neruší auta, všude poměrně 

blízko. Dětí občas jako smetí. 

Jediné mínus, po deštích je blá-

tivé hřiště nebezpečím pro čis-

tou ratolest. Doufám, že nebu-

de poslední, stálé postávání 

hodně kočárků i s dvojčaty.

Druhé hřiště je v Proluce na 

centrálním bílinském náměs-

tí. Výhodou je dost prostoru 

mezi jednotlivými prvky. Růz-

norodost vybavení a jejich 

barevnost je lákadlem pro dět-

ský svět snů a her. Oáza klidu 

a pohody.

Tímto bych chtěl poděko-

vat „za děti“ všem na radnici 

a zastupitelům co uměli jed-

notně spolupracovat. 

Stanislav Pták

Houpy hou, houpy hou

V sobotu odcestovali naši 

závodníci na Národní pohár 

mládeže JKA do Českých 

Budějovic, aby sbírali body 

na mistrovství České repub-

liky JKA, které se letos koná 

v Karlových Varech a to 3.11.

Je to daleká cesta, muse-

li časně ráno vstát, aby se 

dostali k prezentaci včas. Náš 

klub reprezentovalo na tom-

to závodu osm žáků v tomto 

složení – Šindelářová Barbo-

ra (Mirošovice), Kupková Ale-

xandra (Lom u Mostu), Kápič-

ka Petr, Schäfer Filip, Skýva 

Bedřich (Duchcov), Prielož-

ný Jakub (Bílina), Michal En-

gler (Světec) a Jeřábek Jakub 

(Osek). 

Naši svěřenci se neztrati-

li, což potvrdila Bára Šinde-

lářová 1. místem v kata jed-

notlivci, 1. místem v kumi-

te jednotlivci a 1. místem 

v kata team a stala se vítěz-

kou kombinace, Alexandra 

3. místo kata jednotlivci a 1. 

místo kata team, Petr 2. mís-

to v kata jednotlivci a 1. mís-

to kata team, Filip 5. mís-

to v kata jednotlivci a 1. mís-

to kata team, Bedřich 7. mís-

to v kata jednotlivci a 1. mís-

to kata team, Michael jen 

1. místo v kata team, Jakub 

a Jakub bohužel bez umístě-

ní. Takže naši si přivezli cel-

kem 4x zlato, 1x stříbro a 1x 

bronz . 

Všem našim závodníkům 

blahopřeji k úspěchu , a co se 

nepodařilo v sobotu se určitě 

povede příště. 

Také chci poděkovat rodi-

čům: p. Kupkovi, p. Skývovi, 

paní Schäfrové za „kaučování“ 

a odvoz dětiček na závody .

Hlavní trenér
Masopust Roman

Karatisté se na
závodech neztratili
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PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU

Uchazeč se zájmem vykonávat službu v policii musí
na personálním pracovišti 

Okresního ředitelství Policie ČR, Masarykova 1363,

415 96 Teplice

telefon kontakt – 974 439 402, 974 439 400

e-mail – rediteltp@mvcr.cz nebo pistp@mvcr.cz

podat písemnou žádost o přijetí do služebního poměru.

Vedle této základní podmínky musí ještě splňovat následující

podmínky :

� Občanství České republiky

� Věk nad 18 let

� Bezúhonnost – prokazuje se opisem z evidence

 Rejstříku trestů (zajišťuje policie)

� Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou

� Zdravotní, fyzickou, a osobní způsobilost k výkonu služby

 –  prokazuje v průběhu přijímacího řízení – zdravotní

  posudek policejního lékaře, testy tělesné zdatnosti,

  posudek psychologického vyšetření. Vyšetření si 

  zajišťuje PČR. 

� Není členem politické strany nebo politického hnutí

� Nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost

 a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických

 osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

V případě Vašeho vážného zájmu o služební poměr u Policie ČR kon-

taktujte nás na shora uvedených telefonních číslech,

napište nebo se osobně dostavte. 

Věříme, že Vaše volba bude tou správnou cestou jak naplnit svou před-

stavu o zajímavém, ale i společensky prospěšném zaměstnání.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Okresní ředitelství Teplice, 

Masarykova tř. 1363, 415 96 Teplice

Vážený pane starosto, vážení spoluobčané,

v nedávné době jste se mohli v různých hromadných sdě-

lovacích prostředcích seznámit s výstupy společnosti Ipsos 

TAMBOR. Společnost Ipsos Tambor realizovala na základě 

výběrového řízení pro Policejní prezidium ČR výzkum veřej-

ného mínění „Spokojenost občanů s prací Policie“. Výzkum 

veřejného mínění byl proveden na rozsáhlém vzorku 13800 

respondentů v celé České republice a část respondentů byla 

i z teplického regionu. Získané údaje jsou pro nás cenným 

materiálem a zdrojem informací, který nám může nazna-

čit cestu, kterou se má Policie České republiky dále ubí-

rat. Z výzkumu vyplynulo, že 64 % dotázaných obyvatel 

má zájem na zvýšení počtu pěších hlídek, 68 % obyvatel 

považuje práci u Policie České republiky za prestižní a 89 % 

za potřebnou. 

K tomu, abychom mohli naplnit potřeby a očekávání veřej-

nosti, musíme mít dostatek sil a prostředků. V současné 

době se potýkáme s velkou generační výměnou a bez dopl-

nění policistů do pořádkové, dopravní a kriminální policie 

budeme tyto potřeby veřejnosti pouze složitě naplňovat.

Naším cílem je zejména zvýšení počtu policistů v ulicích 

a zejména zkvalitnění obchůzkové služby policistou ve svě-

řeném úseku tak, aby každý občan mohl znát „svého“ poli-

cistu. Již nyní máte možnost se na stránkách Minister-

stva vnitra v sekci Policie seznámit s jednotlivými okrskáři 

a jejich úseky. K splnění tohoto cíle však potřebujeme dopl-

nit chybějící policisty, kteří možná právě chybí ve vaší obci.

Velice rád jsem proto uvítal možnost Vás informovat 

o našich cílech. Ještě raději bych ty z Vás, kteří naše povolání 

považujete za prestižní, uvítal mezi námi.

 S pozdravem
 Plk. Ing. Petr Sytař
 Ředitel OŘP Teplice

V 7. kole žákovské hokejo-

vé ligy měli trenéři hokejo-

vých sedmáků Verner a Čer-

víček poprvé k dispozici více 

jak deset hráčů. Sloučený tým 

bílinských Draků a lounské-

ho Slovanu po odchodu téměř 

poloviny loňské sestavy do 

Mostu a jiných týmů všech-

ny předchozí zápasy dohrával 

v devíti, případně osmi hrá-

čích. Dosavadní 3bodový zisk 

je nestavěl proti nedělnímu 

soupeři Hvězdě Praha, která 

měla na kontě již tři vítězství, 

určitě do role favorita.

K překvapení všech šli již ve 

13. sekundě zápasu do vede-

ní domácí, kdy se poprvé pro-

sadila sehraná dvojice Ulrych – 

Čech. V 5. však rychle vyrovna-

li hosté. Ovšem na tuto bran-

ku přišla rychlá odveta záslu-

hou dvojice Suchý – Hrneček. 

Ovšem to bylo ze strany domá-

cích na dlouho vše. Do kon-

ce první třetiny stačili inkaso-

vat další dvě branky a protože 

druhá třetina skončila bez bra-

nek, šli do té závěrečné s jed-

nobrankovým mankem 2:3.

Ve 46. se opět prosadila dvo-

jice Ulrych – Čech a když si 

podobnou akci zopakovali o 3 

minuty později, otočili stav 

na 4:3. Pak však přišel tradič-

ní gólový výpadek a v 53. opět 

prohrávali 4:5. Pak gólově hos-

té potrestali vyloučení Ulrycha 

a šli  do dvoubrankového vede-

ní. V poslední minutě pak pou-

ze korigoval na konečných 5:6 

střelou „pod víko“ Živný.

„Musel jsem opět po zápa-
se všechny kluky pochválit 
za bojovnost. V předchozích 
zápasech jsme dohrávali v 8 
– 9 hráčích a tak v závěrech 
zápasů chlapci mleli z posled-
ního. Dnes ve 12 hráčích byla 
šance prostřídat a na ledě to 
bylo znát. Vždyť poslední tře-
tinu jsme vystřelili na branku 
25x proti 10 pokusům hostů. 
Škoda, že jsme nevyužili dvě 
dvojnásobné početní výhody 
při přesilovkách,“ zhodnotil 

průběh zápasu trenér Tomáš 

Verner.

HC Slovan Louny + Draci 

Bílina -  HC Hvězda Praha  5 : 6 

( 2:3, 0:0, 3:3)

Branky domácích : 1,46. 

a 49. Čech (Ulrych), 7. Hrneček 

(Suchý), 59. Živný

Vyloučení 4: 6 bez využití.

Vyrovnaný souboj s pražskou Hvězdou HC DRACI BÍLINA / HC SLOVAN LOUNY
ŽÁKOVSKÁ LIGA – 8. tříd

Ohlédnutí za odehranými zápasy v sezóně 2007/2008

V současné době je za námi přesně čtvrtina odehraných zápasů 

z celkového počtu 36. Naše výsledky nejsou takové jaké jsme před-

pokládali, z doposud odehraných devíti zápasů jsme získali pouze 

dva body za výhru v Děčíně a ostatní zápasy jsme bohužel prohráli.

Hlavní příčiny našich dosavadních neúspěchů spatřujeme 

v zásadě ve třech hlavních bodech. Hned na začátku letošní sezó-

ny jsme byli nuceni řešit poměrně velký úbytek hráčů. V uplynulém 

ročníku jsme měli k dispozici celkem 19 hráčů do pole plus dva gól-

many, ovšem letošní ročník musíme absolvovat s 11 hráči plus dvě-

ma gólmany. Tato skutečnost se pochopitelně promítla do taktické-

ho způsobu hraní našeho mužstva. Vzhledem k tomu, že ani našim 

hráčům se nevyhýbají dlouhodobá zranění a různá virová onemoc-

nění, musíme jejich absenci řešit startem hráčů z nižších ročníků.

Největší slabiny našeho mužstva spatřujeme v neproměňování 

vyložených gólových šancí a to především v průběhu první třeti-

ny, kdy se nám většinou podaří soupeře dostat pod tlak. V nepo-

slední řadě nás nejvíce trápí nedisciplinovanost jednotlivých 

hráčů, z čehož pramení poměrně časté vylučování, což se pro-

jeví s ohledem na počet hráčů v razantním úbytku fyzických sil. 

I když lze zcela objektivně prohlásit, že některé výroky rozhod-

čích jsou velice diskutabilní, ovšem to nás nikterak neomlouvá.

Ve výčtu samých negativ bychom si dovolili zmínit jeden pozi-

tivní fakt, a to je vcelku dobře takticky zvládnutá hra našeho 

mužstva v oslabení.

Závěrem bychom chtěli vyslovit přesvědčení, že systematickou 

prací kvalifi kovaných trenérů se nám výše zmíněné nedostatky 

našeho mužstva podaří odstranit. Ovšem je třeba si připustit, že 

se jedná o tzv. běh na dlouhou trať.

Za 8. třídu trenér: p. Balín R.
ved. družstva: p. Hrnčíř L.
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Jedna z tramatických situací před domácí brankou. 
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RPSN 11,64 % s odkladem splátek o 3 měsíce. Bez odkladu RPSN 12,64 %. 
Splatnost úvěru 84 měsíců. Akce platí do 31. 12. 2007.

Regiony A5 sirka barva.indd 2 8.10.2007 9:51:28

GE Money Bank, a.s.
Želivského 70/1
418 01 Bílina
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INZERCE

V sobotu 13. října uvíta-

li bílinští fotbalisté další-

ho soupeře, tentokrát jím byl 

tým Neštěmic. Na dobře při-

praveném trávníku se v dre-

su podruhé v sezóně (popr-

vé na domácím hřišti) obje-

vil trenér Josef Tichý. Nastou-

pil uprostřed záložní řady. Jen 

na tribunu usedli zranění Kar-

fík a Hošek. Od začátku utká-

ní bylo zřejmé, že Bílina nech-

ce svou kůži prodat lacino. 

Bohužel, hned v úvodu utká-

ní se po nešetrném zákro-

ku jednoho ze soupeřů zranil 

brankář Pohl a poločas odchy-

tal jen s vypětím všech sil. 

V průběhu první půle se hrál 

pohledný fotbal z obou stran. 

Neštěmické vystrašila dale-

konosná střela Vaníka, kte-

rou hostující brankář jen stěží 

vyrazil na rohový kop. Po jeho 

rozehrání a následném zmat-

ku v pokutovém území se do 

míče opřel Fleišman, ale míč 

skončil pouze na tyči, aby ho 

poté ve své náruči ukryl hos-

tující brankář. Na druhé stra-

ně zazvonilo břevno po nechy-

tatelné dělovce soupeře. Do 

šaten se tak odcházelo za bez-

gólového stavu. 

Po přestávce nastoupil za 

zraněného Pohla do branky 

Zeydl. Hra se odehrávala ve 

stejném tempu jako v prvním 

poločase. Kapitánskou pásku 

převzal Vaník. Hra se odehrá-

vala převážně ve středu hřiště. 

Několik nebezpečných poku-

sů s přehledem likvidovali 

oba brankáři a zejména výkon 

mladíčka Zeydla v brance 

domácích byl velice spoleh-

livý. Oba týmy chtěly zvítě-

zit a v závěru utkání se šan-

ce střídaly na obou stranách. 

Po jednom z centrů Morav-

ce Bečvařík jen těsně minul 

míč hlavou, v dobré pozici se 

ocitl Vaník, svou možnost ale 

promarnil. Utkání tak skon-

čilo bez  branek a bílinští zís-

kali v oblastním přeboru dru-

hý bod. 

„Opět jsme dnes ukázali, že 
fotbal hrát umíme i když bran-
kové příležitosti, které jsme 
si vytvořili, zůstaly bohužel 
nevyužity. Všichni věříme, že 
štěstí se k nám obrátí čelem 
a oblastní přebor v Bílině  se 
nám podaří udržet,“ řekl po 

utkání Petr Arpáš, prezident 

klubu. 

Domácí nastoupili v té-

to sestavě: Pohl – Jungmann, 

Flaišman, Mergl, Štiler – Beč-

vařík, Vaník, Tichý, Pavlí-

ček, Šipoš – Moravec, střídali: 

Junek, Zeydl, Bůžek.

(pro)
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